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Reflectiekamer: Gedragsverandering 
Werkvorm: 7-punten spel 
_______________________________________________________________________________ 
 
Begeleiders/facilitatoren 

• STG: Kris Debisschop (Levuur – 1ste sessie) - Lander Van Hove (SWECO – 2de sessie) 

• TEAM MOW: Kattia Rottiers 
 
Doelstelling 
 
Inhoud: 

• deelnemers beseffen dat soms een klein duwtje in de rug, kan bijdragen aan gedragsverandering ten 
aanzien van de mobiliteitskeuzes; zij zijn vertrouwd met het begrip ‘nudging’ 

• STG beschikt voor het RMP over een eerste ‘getoetste’ set van nudges als mogelijke eerste stap richting de 
beoogde mental shift/modal shift 

 
Proces 
• De aanpak laat toe op een luchtige manier stil te staan en na te denken over de mogelijke ‘eigen duwtjes in 

de rug’ om anders aan te kijken naar de eigen mobiliteitskeuzes 
• Het is wetenschappelijk bewezen dat de gebruikte spelvorm inderdaad hét beste idee zal uitfilteren van 

alle bedachte ideeën rond ‘nudging’ 
 
 
Concrete aanpak 
Timing: 60’ 
 

8’ verspreiding deelnemers in de reflectiekamer, duiding inhoud, doelen en procesverloop 

10’ korte presentatie: “wat is nudging” + enkele sprekende voorbeelden 

15’ individueel ontwerpen van nudges en zelf selecteren van eigen beste 

20’ onderlinge ‘battle of nudges’ – 5 battle x 4’/battle 

5’ scoreberekening per nudge en ranking van de nudges naar eindscore (hoog → laag) 

2’ prijsuitreiking aan bedenker van de nudge met de hoogste eindscore 

 
 
Verloop 
❑ Bij het binnenkomen vragen de begeleiders meteen aan een willekeurige tafel plaats te gaan nemen.  

Belangrijk is dat iedereen zo snel mogelijk aan tafel zit 

❑ De tafels zijn voldoende evenwichtig verdeeld.  Indien nodig, vragen de begeleiders dat mensen zich 

verplaatsen, al mag dit absoluut géén onnodige tijd in beslag nemen 

❑ De begeleider verwelkomt de deelnemers in deze reflectiekamer, en ligt toe wat de precieze bedoeling is 

van deze kamer 

 

1. Presentatie ‘Gedragsverandering en nudging’: na de inleiding geeft de begeleider een korte presentatie 

rond het belang van gedragsverandering om het ultieme doel van duurzame mobiliteit te kunnen bereiken,  

dankzij andere mobiliteitskeuzes.  Eén van de mogelijkheden om gedragsverandering te bewerkstelligen, is 

via nudging.  Het begrip wordt kort toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden (vb. recent KPMG) 

 

2. Bedenken van nudges en selecteren van eigen beste: iedereen heeft een set van 7 kaartjes 

(postkaartformaat) voor zich liggen op de tafel.  Elke deelnemer krijgt 15’ de tijd om minstens 2 en 

maximaal 4 eigen nudges te ontwerpen die een duwtje in de rug zouden kunnen geven om 

mobiliteitskeuzes bij te sturen.  De nudge moet aan alle 4 voorwaarden voldoen: 

 

a. De nudge mikt inderdaad op andere mobiliteitskeuze of op combimobiliteit 
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b. De implementatie van de nudge is niet afhankelijk van belangrijke overheidsmaatregelen (vb. 

afschaffing van bedrijfswagensà 

c. De nudge is relatief snel realiseerbaar, zonder al teveel kosten 

d. Het is aannemelijk dat de nudge ook toepasbaar is elders in de VVR (transfereer-/opschaalbaar) 

 

Ieder schrijft zijn ontwerpen nudges op een kaartje (1 nudge per kaartje).  De begeleiders stimuleren de 

deelnemers om er minstens 2 te bedenken, en niet te snel tevreden te zijn.  Zij herinneren er ook aan dat 

de ontworpen nudges aan de 4 voorwaarden moeten voldoen.  Deze 4 voorwaarden zijn zeer zichtbaar 

uitgehangen, of af te lezen op het scherm.  Na iets minder dan 15’ worden de deelnemers gevraagd de 

volgens hun allerbeste van de zelf ontworpen nudges te selecteren.  Op dat kaartje zetten ze 

linksbovenaan een asterix.  Het is met die nudge dat ze nu de ‘battle of nudges’ zullen aangaan 

 

3. Battle of nudges: alle deelnemers lopen vrij rond in de zaal, en vormen ad hoc duopartners.  Elk binnen het 

duo krijgt 1,5’ om zijn ‘nudge’ toe te lichten, en te verdedigen.  Daarna onderhandelen beide duopartners 

hoe ze telkens een totaal van 7 punten gaan verdelen onder beide nudges: 

 

a) als ze overeenkomen dat de ene nudge veel beter is dan de andere, dan geven ze aan die éne nudge 

bijvoorbeeld 6 of 7 punten, aan de andere 1 of 0 punten (som = 7) 

b) is deze ene nudge duidelijk beter maar niet overtuigend, dan geven ze bijvoorbeeld 5 punten aan die 

ene nudge, en 2 punten (som = 7) 

c) vinden ze beiden de nudges min of meer gelijkwaardig, dan geven ze aan de ene nudge een score 4, 

en aan de andere een score 3 (som = 7) 

d) de som van de scores voor de nudges van elk duo moet dus gelijk zijn aan 7 

e) de toegekende score van de nudge wordt telkens opgeschreven op de ACHTERKANT VAN HET 

KAARTJE van de betreffende nudge 

!! belangrijk: de duo’s evalueren in deze eerste ronde ook of hun nudges wel degelijk voldoen aan de 4 

gestelde randvoorwaarden.  Als dat niet zo is voor één of beide nudges, dan valt/vallen de betreffende 

ontwerper(s) van de nudge(s) af voor de rest van het ‘battle’-spel.  Die wordt/worden dus uitgeschakeld, 

en doen niet meer mee.  In het geval er één nudge wél voldoet aan de 4 voorwaarden krijgt die een score 

7, op te schrijven op de achterkant van het kaartje. 

Na deze eerste ‘battle’ (en indien ze niet uitgeschakeld zijn) wisselen ze elkaars nudge uit.  Met andere 

woorden, de ene duopartner wordt eigenaar van de nudge van de andere. 

Vervolgens loopt iedereen terug vrij in de ruimte, en worden nieuwe duo’s gevormd, en wordt de ‘battle’ 

herhaald (zie a). tot e). hierboven).  Dit proces wordt bij voorkeur 4x herhaald. 

Na in totaal 5 battles te hebben gedaan, worden de scores (er moeten 5 scores staan!) op de achterkant 

van het kaartje opgeteld.  De totaalscore op het kaartje kan maximaal 35 zijn (7x5) en minimaal 0 (0x5). 

Al deze spelregels worden op een helder interpreteerbare, en goed leesbare manier uitgehangen ergens in 

de ruimte (of is een op het scherm geprojecteerde slide) 

4. Ranking van de nudges naar eindscore: aan een lange muur worden 35 stukjes schilderstape naast 

gehangen.  Alle nudge-kaartjes worden in een rij naast elkaar aan die muur opgehangen volgens hun 

eindscore, gaande van hoog naar laag, en van links naar rechts.  Nudge-kaartjes met gelijke scores worden 

onder elkaar gehangen.  Kaartjes worden geclusterd wanneer ze min of meer hetzelfde inhouden 

 

De begeleider stelt vast welke nudges de 3 hoogste eindscores hebben, en leest deze luidop voor. 

 

5. Prijsuitreiking: de bedenker(s) van de nudge met de allerhoogste eindscore krijgt/krijgen een kleine 

attentie 
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6. Afronding: de begeleiders bedanken de deelnemers en stellen nog eens scherp wat er precies met de 

output van deze reflectiekamer zal worden gedaan: 

 

a. verwerken van alle kaartjes 

b. inspiratie voor concrete uitwerking luik gedragsverandering in het RMP 

 

7. Klaarzetten voor volgende sessie: deelnemers laten alles achter (kaartjes, pennen); de kaartjes worden 

geordend van de muur gehaald; de zaal wordt klaargezet zoals voorgeschreven 

 

Opstelling reflectiekamer (uitgaande van 20 deelnemers) 

• 20 stoelen 

• 6 kleine tafels (verplaatsbaar) 

• U-shape 

• 4 stoelen reserve (gestapeld) 
 
 
Materiaalbehoefte 
 

Materiaal Wie brengt mee 

300 dikke, witte kaarten met lijntjes (postkaart formaat) Levuur 

Projectiemateriaal voor presentatie Marriott 

40 pennen Levuur 

2x schilderstape Levuur 

Geluidssignaal Levuur 

 
 
Praktische zaken 
 

Vooraf Wie doet 

Presentatie rond “gedragsverandering en nudging” Levuur 

Voorgedrukte nudgekaarten (indien mogelijk) Levuur 

 

Tijdens – op voorhand klaargezet Wie doet 

Zaalopstelling zoals voorgeschreven → cruciaal! STG 

Set van 5 kaartjes aan elke stoel per tafel STG 

1 pen aan elke stoel per tafel STG 

Geluidssignaal Levuur 

35 stukjes schilderstape naast elkaar opgehangen aan een lange muur STG 

 


